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Fernanda Richa  recebe prefeitos e 
primeiras-damas da região em Maringá

A 1ª Dama e Secretária 
da Família e Desenvolvi-
mento Social do Paraná, 
Fernanda Richa, esteve em 
Maringá, na terça-feira, 22 
de janeiro, onde recebeu 

para uma reunião, pre-
feitos, primeiras-damas e 
equipes regionais e ges-
tores municipais de as-
sistência social da região 
de Maringá. Fernanda 

abriu o Encontro Regio-
nal da Secretaria da Fa-
mília e Desenvolvimento 
Social(SEDS), no Auditó-
rio Hélio Moreira.  
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Fernanda Richa  recebe prefeitos e 
primeiras-damas da região em Maringá

A 1ª Dama e Secretária 
da Família e Desen-
volvimento Social do 

Paraná, Fernanda Richa, este-
ve em Maringá, na terça-feira, 
22 de janeiro, onde recebeu 
para uma reunião, prefeitos, 
primeiras-damas e equipes 
regionais e gestores munici-
pais de assistência social da 
região de Maringá. Fernanda 
abriu o Encontro Regional da 
Secretaria da Família e De-
senvolvimento Social(SEDS), 
no Auditório Hélio Moreira. 

No Evento que contou 
com a presença dos prefeitos 
de: Nova Esperança, Atalaia, 
Floraí, Uniflor e Paranacity 
acompanhados de suas pri-
meiras-damas e secretárias 
de assistência sociais, houve 
apresentação da estrutura 
administrativa e técnica da 
Seds, e, apresentação do Sis-
tema Único de Assistência 
Social (SUAS), com a Coor-
denadora adjunta da Gestão 
SUAS/SEDS Curitiba, Elenice 
Malzone, seguido de debates.

No auditório da Prefeitura 
de Maringá, Fernanda Richa 

Osvaldo Vidual
vidualevidual@hotmail.com

Primeira Dama do Estado, Fernanda Richa, Prefeito de Nova Esperança, Gerson Zanusso, Primeira Dama de Nova Esperança, 
Mirian Cecconi Zanusso, Secretária da Assistência Social, Maria Isabel Cardoso Leal Escobar e Comitiva de Nova Esperança.

Prefeito de Floraí Fausto Herradon com a Primeira Dama Adriane

Prefeito de Atalaia Fábio Vilhena com a Primeira Dama Carla

Prefeita de Paranacity, Ednea Buchi Batista, com a Secretária da As-
sistência Social do município, Fabrícia Pregídio.

Fernanda Richa, primeira dama do Estado, entre Mirian Cecconi Za-
nusso, primeira dama de Nova Esperança e Maria Isabel Leal Cardoso 

Escobar, Secretária da Assistência Social de Nova Esperança

Prefeito de Uniflor Antônio Zanchetti Neto com a Primeira Dama Mariley

se reuniu com os prefeitos e 
primeiras-damas da Amusep 
–Associação dos Municípios 
do Setentrião Paranaense, e 
na sequência  com as chefias 

dos escritórios regionais do 
Governo do Estado em Ma-
ringá, para apresentação dos 
trabalhos que vem sendo rea-
lizados e as metas deste ano. 
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Colunista interina: Bruna Arruda
com revisão de Jessica Krieger

Opinião do blog
Com a população de 10 milhões 

e meio de habitantes, Portugal vive 
uma crise profunda, principalmente 
em consequência de sérios problemas 
que atravessa o continente europeu 
como um todo. Mas a situação lusi-
tana me parece ser uma pouco mais 
grave em consequência do elevado 
numero de jovens que esta deixando 
o pais,  principalmente em direção 
aos Estados Unidos e Brasil, procu-
rando novos mercados de trabalho. 
Com isso, até a populacao do país 
esta diminuindo, pois além da perda 
com a saída desses jovens, a popula-
cao esta diminuindo em sua taxa de 
natalidade. Antes cada casal portu-
guês tinha em media 3 filhos, hoje 
essa taxa ja caiu 1.4 de filhos por ca-
sal. A população que esta permane-
cendo no pais, já é mais idosa o que 
faz com que a produção econômica 
do país seja baixa. Pelo jeito Portu-
gal poderá dentro de poucos anos ter 
além da sua populacao reduzida, ter 
muitas dificuldades para recuperar 
sua economia. De Juarez de Oliveira 
de Miami EUA.

Buracos e mais buracos
Já mencionamos em edições ante-

riores que a quantidade de buracos 
em nossa cidade está bem signifi-
cativa. Tenho ouvido comentários 
sobre o assunto e que me chamou 
bastante atenção foi na Rua Paraná 
e na esquina das ruas Marins Alves 
de Camargo esquina com a Rua Ju-
lia Wanderley. A situação piora em 
função da chuva, prejudicando a 
movimentação de carros na rua e 
até mesmo de pedestres que podem 
acabar se acidentando. Os morado-
res estão aguardando providências 
porque a situação está cada dia pior. 
Secretaria de Viação e Obras, vale a 
pena dar uma conferida. Aguarda-

mos retorno.

Coisas do cotidiano
• A morte do ator Walmor Cha-

gas, sexta feira ultima veio trazer 
mais uma lacuna no teatro em tele-
visão brasileira. Walmor era daquele 
ator que procurava fazer tudo com a 
melhor perfeição. Que pena! 

• Depois do sucesso da meia mara-
tona da Disney do dia 12 de janeiro 
último, Emilia Ribeiro e seu treina-
dor Rui Ferreira, estão treinando 
com afinco para conseguirem êxitos 
na meia maratona de Miami, que 
acontecerá dia 27 deste mês. En-
quanto isso o medico Juarez de Oli-
veira e o subtenente Rui Ferreira, 
fizeram uma brilhante palestra sobre 
Hipertensão Arterial e Qualidade de 
Vida respectivamente, para um gru-
po de moradores brasileiros residen-
tes na Florida.

• Segunda feira último 21 de ja-
neiro foi feriado nacional nos Esta-
dos Unidos.O motivo desta data na-
cional, é em homenagem ao Martin 
Luther King que foi covardimente as-
sassinado quando lutava pelo igual-
dade racial e a paz em todo mundo. 
São atos que nós não conseguimos 
entender, das barbaridades come-
tidas pela comunidade contra o ser 
humano como Luther King. 

• Ainda no dia 21 de janeiro últi-
mo, o presidente do Estados Unidos 
reeleito Barack Obama diz que terá 
pela frente seríssimos problemas com 
a questão do uso de armas pela po-
pulação americana, em um pais que 
produz 70% do armamento mun-
dial. Outro assunto complicado para 
vida de Obama além da questao eco-
nômica, são os problemas sociais e a 
questão da imigração. Vamos torcer 
para que obama faça uma boa ad-
ministração, pois o seu sucesso será 
bom para todo mundo. 

• A Bailarina Heloisa Millet, 64 
anos, precursora da abertura do fan-
tastico, morre de câncer.

• Um preso tentou fugir da cadeia, 
mas acabou “entalado” na grade. O 
caso ocorreu nesta segunda-feira, 21, 
pela manhã, no Núcleo de Custódia 
da Polícia Civil em Cidade da Espe-
rança, na capital Natal (RN). Cada 
uma...

Entrevista: Bailarino Marcus 
Vinícius 

Primeiro homem a se formar em 
ballet clássico aqui em nossa cidade, 
Maringá e região!

Nome Completo: Marcus Vinicius 
Gonçalves de Carvalho

Idade: 27 anos
Informações para contato: mar-

cusdance20@hotmail.com
Profissão: bailarino e coreógrafo.
Local de Trabalho: Academia 

Street Company- Maringá (44) 
3026-1326

  
Pingos: O que é ser um bailarino 

(a)?
R.: Ser bailarino é muito mais que 

saltos, giros, ser flexível, magro. Ser 
bailarino é ter todos os dias disposi-
ção para fazer aulas de ballet, supe-
rar as dores e sempre buscar melho-
rar sua técnica. Dançar é uma arte 
e requer mais que um treino físico, 
requer emoção, paixão e dedicação 
e SUPERAÇÃO. É um desafio diário 
em transformar seu corpo e possibi-
litar que ele que realize movimentos 
dificílimos que inclusive desafiam a 
gravidade. Ser bailarino é ter que 
dar seu melhor todos os dias.

 
Pingos: O que difere um baila-

rino comum para um bailarino de 

destaque?
R.: O seu aprimoramento técni-

co, pois é a técnica que diferencia o 
potencial de um bailarino. O baila-
rino com melhor técnica tem mais 
chances de se destacar e conseguir 
uma vaga em grandes companhias 
de dança. 

 
Pingos: Como você vê a dança no 

Brasil? E no mundo? É uma profis-
são valorizada?

R.: Eu vejo a dança com um po-
tencial enorme assim como em ou-
tros países, os bailarinos brasileiros 
são muito bem aceitos mundo afora 
pela grande capacidade de adaptar 
a qualquer tema proposto, porem 
o que diferencia a dança no Brasil 
para o mundo é a falta de incentivo e 
valorização de um bailarino. Sem fa-
lar no preconceito que todo bailarino 
sofre. Em outros países ser bailarino 
é motivo de orgulho assim como jo-
gadores de futebol é pro Brasil.

 
Pingos: O que você diria para as 

pessoas que tem o sonho em tornar 
um bailarino (a)?

 R.: Eu diria pra procurar uma 
boa escola de dança, dedique-se ao 
máximo, pesquise, faça cursos, lute 
contra o preconceito e sobretudo 
nunca desista, pois não existe nada 
mais gratificante do que a realizar 
um sonho assim como os vários que 
já realizei com a dança.

Marcus, a coluna agradece sua 
atenção e entrevista! Parabenizamos 
você pelas conquistas realizadas e o 
sucesso que está por vir. 

Cristãos – Reflexão
Conversando com algumas pes-

soas cheguei à conclusão que não 
somente eu, mas algumas pessoas 
podem às vezes pensar que falam 
com Deus, mas não O ouvem. Um 

teólogo fez alguns comentários sobre 
o assunto e eu gostaria de estar com-
partilhando. Ele deu algumas orien-
tações do que precisamos fazer para 
escutar a voz de Deus:

1) Conhecer os canais de comu-
nicação com Deus. Seria conhecer 
como Deus pode falar com a gente, 
como por exemplo, termos uma afi-
nidade maior com a bíblia. Deus 
fala muito conosco utilizando sua 
palavra;

2) Criar oportunidades de comu-
nicação. Podemos criar oportuni-
dades para Deus falar com a gente 
como, por exemplo, fazendo nossa 
oração, conversando com pessoas 
que estão há mais tempo nesta ca-
minhada, participando de reuniões 
de nossas igrejas, grupos de oração 
entre outros;

3) Para uma boa comunicação 
temos que estar atentos. Não conse-
guimos conversar com uma pessoa e 
ouvi-la prestando atenção em outras 
coisas. O mesmo acontece com nossa 
relação com Deus. Não conseguire-
mos ouvi-lo se deixarmos nossos pro-
blemas, medos, ansiedades ou outras 
pessoas interferirem na nossa relação 
com Ele.

4)  Depois que ouvirmos Deus 
falar com a gente temos que OBE-
DECER. Muitas vezes aconselhamos 
amigos, colegas, familiares sobre 
determinadas questões. Mas se esta 
pessoa não age de forma correta mes-
mo com orientação, quem aconselha 
acaba se desmotivando. Por isso é in-
teressante obedecermos ao que Deus 
nos fala e o que Ele também JÁ NOS 
FALOU (não podemos ter memória 
curta e esquecer o que Ele nos orien-
ta). Deus fala e devemos como cris-

tãos obedecer, porque com certeza 
Ele sabe o melhor para nossas vidas.

Não estou dizendo que todos pen-
sem assim e nem que isso seja uma 
imposição. Estou apenas colocando 
meu ponto de vista como cristã.

Apagando as velinhas

- O casal Jessica/
Rafael Krieger estão 
em dupla comemo-
ração. Ele comple-
tou idade nova dia 
21 de janeiro e ela 
completará dia 27 
de janeiro. Desejamos toda felicida-
de ao casal!

 
- O jovem Marco 

Andrei Martins apagou 
as velinhas no último 
dia19 de janeiro. Deus 
abençoe grandemente 
você e sua família Mar-
co. 

- Parabéns ao 
vereador Eurides 
Fernandes pelo seu 
aniversário no últi-
mo 22 de janeiro. 
Além de estar ra-
diante com a ida-
de nova, Eurides 
está cada dia mais 
encantado com sua neta, a princesa 
Gabriela (filha de Carla/Silvio Ma-
ran) 

- A querida 
Cida Belentani 
apagou as veli-
nhas no último 
21 de janeiro. Pa-
rabéns Cida.

ENTRELINHAS
*** Totalmente de bom gosto e sofisticada a festa de aniversário da pequena Manuela, filha do casal Thiara/
Leandro da Cunha, realizada na AABB. A decoração ficou por conta da Taylise Collection Atelier, doces – Pa-
trícia Cazari e Buffet – Lelarys Buffet. Os convidados ficaram encantados com a beleza da festa e a doçura na 
aniversariante Manuela.***Está aumentando o número de ciclistas na cidade. As pessoas têm aproveitado o 
bom tempo para pedalar pelas ruas da  nossa cidade. Excelente alternativa para quem busca se exercitar***Vale 
a pena dar uma pensada na falta de opção de lazer para os adolescentes de nossa cidade, que muitas vezes por 
falta de opção acabam indo para cidades vizinhas. Isto tem aumentado muito o número de acidentes. Quem é 
do ramo poderia dar uma investida em estabelecimentos deste gênero para atrair jovens de nossa cidade***Para 
quem gosta de leitura recomendo os livros: Ouvindo Deus na Tormenta, Sem Medo de Viver, Deus está no Con-
trole, A história de Deus e a sua história, do excelente autor Max Lucado. Vale a pena conferir!***Parabéns ao 
meu cunhado Rafael Krieger pela excelente cobertura no UFC São Paulo, na luta de Vitor Belfort.*** “Mas o que 
me der ouvidos habitará em segurança, e estará livre do temor do mal”. Provérbios 1.33
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Um caminhão dirigido por Francisco Ortiz, que vinha sentido Atalaia/
trevo da BR 376  avançou na pista e o veículo Fiat Uno, com placas de 

Loanda acabou batendo fortemente na lateral do caminhão

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Um problema que se 
arrasta há décadas 
e que vem sendo 

alvo de críticas severas tan-
to por parte da imprensa 
quanto dos usuários da BR 
376 é o número cada vez 
mais crescente de aciden-
tes envolvendo carros, mo-
tos e caminhões no trevo 
de acesso à Atalaia.

As ocorrências aumen-
tam diariamente e desta 
vez, na manhã da última 
terça-feira,22 mais um 
acidente, envolvendo um 
veículo Fiat Uno com Pla-
cas KKN 3947, de Loanda, 
conduzido por Luiz Anto-
nio Lopes da Silva Júnior, 
de 30 anos , tendo como 
passageira Francielle Dias 
Peres, de 23 anos,  ambos 
moradores em Maringá e 
um caminhão novo, sem 
placas, conduzido por 
Francisco Ortiz, que vinha 
de Assis – Estado de São 
Paulo com destino a Cas-
cavel.

O ACIDENTE
Segundo informações 

colhidas no local, o cami-
nhão dirigido por Francis-
co Ortiz, que vinha sentido 
Atalaia/trevo da BR 376 
avançou na pista e o veícu-
lo Fiat Uno, que trafegava 

pela via acabou colidindo 
com a parte traseira do ca-
minhão.

Os Bombeiros Comuni-
tários de Nova Esperança 
e ambulâncias da Viapar , 
Concessionária que admi-
nistra a Rodovia ,-  pres-
taram os primeiros aten-
dimentos.  Os socorristas 
tiveram muito trabalho 
para efetuarem a retirada de 
Luiz Antonio Lopes da Sil-
va Júnior e Francielle Dias 
Peres, que ficaram presos 
entre as ferragens do veí-
culo, completamente des-
truído pela gravidade do 
impacto. Logo em seguida, 
uma viatura da Polícia Ro-
doviária Federal chegou ao 
local para registrar a ocor-
rência e colher as informa-
ções junto ao condutor do 
caminhão que nada sofreu 
com o  forte impacto. Vi-
sivelmente emocionado, 
o motorista do caminhão 
Francisco Ortiz disse “Há 
mais de 40 anos dirijo ca-
minhão e nunca me acon-
teceu nada deste tipo. Peço 
a Deus  que nada de pior te-
nha acontecido ao casal. Eu 
não vi que o Fiat Uno esta-
va vindo. Quando entrei na 
Rodovia, ouvi o barulho da 

batida”, disse Ortiz. 
A pista ficou parcial-

mente interditada por 
aproximadamente 01 hora 
e os veículos que por ali 
trafegavam se desviaram 
tanto pela estrada rural 
paralela  à BR 376 quanto 
pelos contornos do trevo. 
O trânsito fluía lentamente. 
Os envolvidos no acidente 

foram levados para hospi-
tais de Maringá . Luiz An-
tonio Lopes da Silva Júnior 
teve fratura exposta na per-
na direita e Francielle Dias 
Peres mesmo sem lesão 
aparente foi encaminha-
da para internamento e os 
procedimentos necessários 
para se averiguar eventuais 
lesões internas. 

DADOS
Segundo o Ministé-

rio da Saúde, os acidentes 
e violências representam 
importante problema de 
saúde pública, que atinge 
países do mundo inteiro. O 
Brasil, nas últimas décadas, 
foi, aos poucos, colocan-
do-se entre os campeões 
mundiais de acidentes de 

Alex Fernandes França

Momento em que as equipes de salvamento retiravam Luiz Antonio Lopes da Silva Júnior de 30 
anos  e Francielle Dias Peres, 23 anos,  que ficaram presos entre as ferragens do veículo.

trânsito.
Os caminhões represen-

tam apenas cerca de 5% da 
frota mas,  participam de 
33% dos acidentes. Estão  
envolvidos em 8.500 mor-
tes (2.500 motoristas) e 110 
mil acidentes por ano com 
um custo de 7,7 bilhões ano 
(IPEA).

O trânsito brasileiro tem 
deixado por ano aproxima-
damente 50.000 mortos, 
100 mil pessoas com de-
ficiências temporárias ou 
permanentes e 500 mil fe-
ridos.

Grave acidente no trevo de Atalaia faz novas vítimas
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 Chácara com 42.000m² frente para a rodovia 
Júlio Zacarias à 1.000 m da cidade em pasto, 
com mangueira nova, 4 divisões. 9972-2438

Chácara com 31.131,85 m² , atrás da Coca-
mar. 9972-2438

Chácara com 30.244,80 m², frente para a ro-
dovia BR 376, ao lado da Cocamar.3252-0012

Chácara com 2 alqueires paulistas, em pasto 
toda cercada, casa de alvenaria,mangueira,ene
rgia,água de mina, pomar. 3 Km da cidade.R$ 
180.000,00. 9972-2438

Chácara com 5.200 m² no condomínio Portal 
do Sol, de esquina, cerca e entrada nova. 
9988-2677

05 alqueires frente ao asfalto ,sendo 04 
alqueires e meio em soja e meio alqueire em 
eucalipto. 9972-2438.

11 alqueires em cana à 12 KM de Nova 
Esperança,valor por alqueire R$47.000,00 - 
9988-2677

RESIDÊNCIA COM 03 DORMITÓRIOS, 
SALA, COZINHA, BWC SOCIAL, LAVAN-
DERIA COBERTA, GARAGEM COBERTA
 RUA EUCLIDES DA CUNHA AO LADO 
DOS 944, OFICINA DO SANDRO
 R$470,00
 ALTO PARANÁ-PR - (44) 3252-5200

RESIDÊNCIA COM 03 DORMITORIOS 
(SENDO 01 SUITE), SALA, COZINHA, 
BWC SOCIAL, LAVANDERIA COBERTA, 
01 VAGA COBERTRA NA GARAGEM
RUA LUIZ ZACARIAS, 335
JARDIM SANTO ANTONIO
R$600,00 - (44) 9868-5200
 
 RESIDÊNCIA COM 01 DORMITÓRIO, 
SALA, COZINHA, BWC
RUA GUILHERME DE ALMEIDA, 780 
FUNDOS
PARANACITY-PR
R$250,00 - (44) 3252-5200

SOBRELOJA EM EXCELENTE LOCALI-
ZAÇÃO COM 02 DORMITÓRIOS SENDO 
01 COM BANHEIRA DE HIDROMAS-
SAGEM, SALA, COPA, COZINHA.
TERRAÇO,GARAGEM COBERTA
R$600,00 - (44) 9868-5200

VW/8.150 ANO 2003/2004 FURGÃO, ÚNI-
CO DONO - 3447-2422

VW/.8140 ANO 1999 FURGÃO - 9961-1496

VW/8.120 ANO 2007 BAÚ REFRIGERADO 
- 9961-1496

VW/8.140 ANO 1999 NO CHASSI - 3447-
2422

FORD/F 4000 ANO 1999 CARROCERIA - 
8425-0444

TRATOR JOHNDEERE 7515 ANO 2008 - 
3447-2422

PULVERIZADOR JACTO - ARBUS 2000 - 
8425-0444
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IMÓVEIS

ALUGA:

VENDE: VEÍCULOS

CARICATURAS DA SEMANA
POR: PAULO NUNES

WALLAS BARROS 
ALVES PEREIRA - 

HTW CAMISETARIA

JOÃO FRANCISCO 
COLEONE - SECRETÁRIO 

DE VIAÇÃO E OBRAS

Anuncie aqui! |44| 3252-3908 | contato@jornalnoroeste.com

?
VIU ESSE PONTO?
ANUNCIE AQUI!

(44) 3252-3908

ROGÉRIO  PREVIATTO 
- GERENTE DO  AUTO 

POSTO JAPAN

Kombi Furgão 2002/2003, placa A, branca, 
manual, tirada na Canel, sempre rodou na 
praça, ACEITO TROCA MENOR VALOR 
APÓS AVALIAÇÃO. 9922-1301

L200, 2004/2004, HPE, Diesel, 4x4, cabine 
dupla, manual, cor prata - R$ 38.000,00, 
ACEITO TROCA MENOR VALOR APÓS 
AVALIAÇÃO. 9922-1301

Terreno na R. Prof. João Candido - R$ 
25.000,00
8811-6222

 TERRENO COM ÁREA DE 300 M2,  10 
MTS DE FRENTE, ÓTIMA LOCALIZA-
ÇÃO R$55.000,00 - (44) 9860-5958
 
TERRENO 200 M2 NO CENTRO, 
R$55.000,00 - 9963-5130
 
CASA MISTA NO CENTRO COM 100 M2,  
TERRENO DE 300 M2 R$185.000,00 - (44) 
9860-5958
 
APARTAMENTO DE 125 METROS ÁREA 
TOTAL, COM ELEVADOR , UMA VAGA 
DE GARAGEM, R$230.000,00 - 9963-5130
 
APARTAMENTO NO EDIFÍCIO 
PARA, COM COZINHA PLANEJADA , 
R$130.000,00 - (44) 9860-5958
 
SITIO DE 7,5 ALQUEIRES MECANI-
ZADO, 10 KM DE NOVA ESPERANÇA, 
R$380.000,00 - 9963-5130
 
FAZENDA NO MS COM 130 ALQUEIRES, 
TODA DE PASTAGEM, COM SEDE E 
VÁRIOS PIQUETES, R$ 25.000,00 POR 
ALQUEIRES - (44) 9860-5958 

Casa Rua Projetada "B" nº50 - Conjunto 
Novo Horizonte 
Alvenaria-Forro de PVC: 02 quartos, sala, 
cozinha,bws, àrea de serviço, garagem. 
R$300,00 - Fone 3252-8218

Casa Nova Rua Manoel Ferreira Rua Projeta 
H, nº 510 - Jardim São José
Casa de alvenaria / laje: Com 2 Quartos,  Sala, 
Cozinha, Bwc, Área de Serviço, Garagem.  
Valor 500,00 - Fone 9893-4114

Casa Rua Curitiba, 540 - (ao Lado do Hospital 
do Sindicato)
Alvenaria com: 03 quartos, sendo uma suite, 
sala, copa, cozinha, Bwc, àrea de serviço, 
garagem. Edicula  com: 02 salas, bwc. Valor 
1.000,00 Fone 3252-8218

Apartamento sobreloja - Praça Melo Paleta 
em cima Farmácia Brasil. 
Com  02 quartos, sala, cozinha, bwc, àrea de 
serviço. Valor R$700,00 - Fone 3252-8218

Apartamento sobreloja - Praça Melo Paleta 
em cima Rosa de Ouro.

Com: 03 quartos, sendo 01 suite, sala, cozi-
nha, bwc, àrea de serviço. R$ 900,00 - Fone 
3252-8218

Apartamento sobreloja novo Av. São José, 
109 - em frente ao bombeiro.
Com 03 quartos, sendo 01 suite, sala, cozinha, 
Bwc, àrea de serviço, 01 vaga de garagem. 
R$800,00 - Fone 9893-4114

Kitnet Av.14 de dezembro, 412 - Edifico 
Centro – nº 305
Com: 01 Quarto, sala/cozinha conjugada, 
bwc, àrea de serviço
(Não tem garagem) R$400,00 - Fone 3252-
8218

Casa sito Rua Abilio José Calça, 19: com 3 
quartos, sendo 01 suite, sala, cozinha, bwc, 
área de serviço. Valor 550,00 – Fone 3252-
8218

Casa Nova Rua do Café, 77  - Jardim Amorei-
ras, 01 quarto, sala, cozinha, bwc social. Valor 
450,00 – Fone  3252-8218

Casa Rua Ver. Marcos Vieira, 34 – 3 quartos, 
sala, cozinha, bwc, área de serviço. Valor 
450,00 – Fone 3252-8218

Sala comercial Rua Lord lovat, 298 – com 
01 Bwc - Perto da Rodoviária. Valor 600,00 - 
Fone 9893-4114

Sala Comercial Av. Santos Dumont, 914 
com +/- 45 m², com Bwc. R$800,00 - Fone 
3252-8218

Sala Comercial Av. Brasil, 416 -  Sendo +/- 74 
m²- salão, despensa, bwc .Valor R$900,00  - 
Fone 3252-8218

01 Sala Comercial – Rua Ver. Jorge Faneco, 
próximo ao Fórum, com +/- 30 m² com 01 
bwc. Valor 300,00 - Fone 3252-8218

Salão Comercial – Avenida Brasil, 537 (antigo 
prédio do Depósito Razente), com +/- 550 
m² com 02 bwc, cozinha, escritório. Podendo 
ser alugado salão fundo separadamente.Valor 
total 2.500,00 - Fone 3252-8218

Salão Comercial – Av. São José, 109 em 
frente ao Bombeiro, com +/- 130 m² com 02 
bwc. Valor 1700,00 - Fone 3252-8218

Salão comercial - Rua Gov. Bento M. da 
Rocha Neto-Edificio Rio Negro
Com sala de recepção, 07 salas internas, ar 
condicionado, e bwc. Valor R$ 1.500,00 - 
Fone 9893-4114

Casa R. Hassan Hachicho, 66 - Conj. Requião 
III
Casa forro madeira, aumentada, com 3 
quartos, sala, cozinha, área serviço. Valor 
60.000,00 - Fone 3252-8218

Casa Rua Prof. Jão Candido, 780 – Vila Garça 
Casa alvenaria, 02 quartos, sala, cozinha, área 
de serviço, garagem. Valor 120.000,00 - Fone 
3252-8218

Casa Rua Marins Alves de Camargo, 923 
Casa de Alvenaria com: 02 quartos, sala, 
cozinha, Bwc, área de serviço, garagem. Àrea 
construida, 70 m².  R$135.000,00 –   Fone 
9893-4114

Casa Nova Rua Prof. Vitor do Amaral, 92 
Com 03 quartos, sendo 01 suite, sala, cozinha, 
Bwc, àrea de serviço, garagem. Edicula com 
despensa. Área com 110 m² de construção. 
R$170.000,00 - Fone 3252-8218

Sobrado R. Padre Manoel da Nobrega (Jardim 
Santo Antonio) - Salão Comercial em baixo 
150 m² - em cima Apartamento: com 1 suite 
com banheira de hidromassagem, + 2 quartos, 
sala, copa, cozinha, bwc, área de serviço, área 
de lazer em cima, garagem e piscina. 
360 m² terreno e Sobrado com 300 m² de 
área construída. Valor 400.000,00 - Fone 
3252-8218

Casa de Alvenaria Av. Felipe Camarão, 195
Com: 02 quartos + 01 suite, sala, cozinha, 
bwc, àrea de serviço, garagem. Edicula com 
Bwc, churrasqueira. Casa de madeira (fundos) 
com 02 quarto, sala, cozinha, bwc, àrea ded 
serviço.
Terreno com 600 m². Valor 450.000,00 - Fone 
9893-4114

Casa de Alvenaria Av. Felipe Camarão, 159 
Com: 03 quartos, sendo 01 suite, 02 salas, 
copa, cozinha, bwc, àrea de serviço, garagem.
Edicula com bwc, despensa.  Área construida 
- 218,56 m² terreno com +/- 600 m². Valor 
450.000,00  - Fone 3252-8218

TERRENO COM APROXIMADAMENTE 
345m2
ÓTIMA LOCALIZAÇÃO,COM CASA DE 
MADEIRA
AVENIDA ROCHA POMBO,809
R$130.000.00 - (44) 3252-5200

RESIDENCIA COM 02 
DORMITORIOS(SENDO 01 
SUITE),SALA,COPA,COZINHA 
AMPLA,LAVANDERIA COBERTA COM 
01 BWC,GARAGEM COBERTA
OTIMA LOCALIZAÇÃO 
RUA CURITIBA,259
Preço: R$ 260.000.00 - (44) 9868-5200
RESIDENCIA EM ALVENARIA COM 
APROX. 100²
RUA AZALÉIA
CONJUNTO VALE DO SOL
Preço: R$ 50.000.00 - (44) 3252-5200

APARTAMNETO COM 03 DORMITÓ-

RIOS, SALA, COPA, COZINHA, BWC 
SOCIAL, LAVANDERIA COBERTA,01 
VAGA COBERTA NA GARAGEM
RUA FLAMENGO,55
RESIDENCIAL PARÁ APTO 102,TÉRREO
Preço: R$ 135.000.00 - (44) 9868-5200

Saveiro Surf 2009 prata, FLEX, direção. 
8805 1001

CrossFox 2008 FLEX pneus novos, prata R$ 
31.000 - 3252 3655

Gol G3 2004 preto 4 portas, Gasolina , R$ 
14.500 - 3252 3655

Vende ou Troca Gol Power 2008 FLEX preto 
completo - 98543377

Bora 2009, automático, completo, metálico 
Aceita Troca - 8805 1001

Fusca 1978, branco, R$ 3.500 - 9902 5393

Civic 2008 Aut., Prata, Couro, FLEX, Impe-
cável - 44 8805 1001

Vende ou Troca Astra Advantage 2011 FLEX, 
Sedan Prata - 9854 3377

Celta 2005 4 portas azul, Gasolina , 3252 
3655

Monza Classic 2.0 1986 Alcool, Roda + 
Vidros, R$5.500 Aceita Troca - 9902 5393

Fusion 2008 Prata, 9854 3377

Corcel II, 1978, branco Gasolina, Aceita Troca 
R$ 2.800 - 9902 5393

CAMINHÕES

TRATORES

IMPLEMENTOS
AGRÍCOLAS

Beto Richa anuncia mudanças no secretariado 
O governador Beto Ri-

cha anunciou esta semana 
mudanças na equipe a na 
direção da Copel e Sane-
par. A data de posse dos 
novos membros da equi-
pe de governo será anun-
ciada nos próximos dias. 

Na Casa Civil, o depu-
tado federal Reinhold Ste-
phanes ocupará o lugar de 
Luiz Eduardo Sebastiani, 
que assumirá a Diretoria 
Financeira da Copel. 

O deputado federal 
Cezar Silvestri assume a 

nova Secretaria de Gover-
no. 

O deputado federal 
Ratinho Jr assume a Se-
cretaria do Desenvolvi-
mento Urbano. 

Cria-se a Secretaria 
Especial dos Direitos da 
Pessoa com Deficiência. 
Ela será ocupada pelo ve-
reador José Maria Alves 
Pereira, de Curitiba. 

A Secretaria Especial 
de Relações com a Comu-
nidade será ocupada por 
Ubirajara Schreiber.

Na Secretaria da Ad-
ministração, Dinorah 
Portugal Nogara substi-
tuirá Jorge Sebastião de 
Bem, que assumirá a pre-
sidência da Paraná Previ-
dência. 

Na Copel, Fernan-
do Ghignone substituirá 
Lindolfo Zimmer na pre-
sidência da companhia. 

Antonio Hallage, atual 
diretor administrativo da 
Sanepar, assume a presi-
dência da empresa. 

AEN

Dilma diz que 2013 mostra situação 
melhor para economia mundial

A presidente Dilma Rous-
seff disse ontem,  quinta-feira 
que as perspectivas da econo-
mia para 2013 mostram uma 
situação melhor no cenário 
internacional e que já há uma 
percepção generalizada de 
que o pior da crise na União 
Europeia ficou para trás.

Dilma, em declaração ao 
término de reunião da 6a Cú-
pula Brasil-União Europeia, 
disse que a avaliação feita 
durante o encontro é de uma 
melhor situação econômica.

"Tanto do ponto de vista 
das perspectivas das econo-
mias americana, chinesa, e 
também a própria evolução 
da situação econômica na 

União Europeia, onde há 
uma generalizada percepção 
que a pior parte ficou para 
trás", disse.

"Expressamos os nossos 
desejos e a nossa convicção 
de que este ano de 2013 apre-
senta uma situação melhor 
no que se refere ao cenário 
internacional", afirmou.

A presidente passou a 
manhã reunida com o presi-
dente da Comissão Europeia, 
Durão Barroso, e o presi-
dente do Conselho Europeu, 
Herman Van Rompuy, além 
de diversos ministros repre-
sentantes das áreas em que 
foram assinados acordos de 
cooperação.

Dilma também ressaltou, 
na declaração, a importância 
de uma política que reforce a 
competividade do país para a 
superação da crise econômi-
ca.

"Seja através da redução 
do custo de capital, como nós 
praticamos, do custo do tra-
balho, através da desonera-
ção da folha de pagamento", 
explicou a presidente, citando 
também a redução das tarifas 
de energia elétrica como um 
estímulo à competitividade.

Dilma anunciou, na quar-
ta-feira, a redução antecipada 
das contas de luz, em percen-
tual maior do que o anterior-
mente previsto pelo governo.
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Candidíase masculina: Como 
anda a sua saúde íntima?

Quando falamos de can-
didíase logo associamos esta 
patologia às mulheres, já que 
está acomete em grande par-
te o grupo feminino. Mas vale 
resaltar que os homens não 
estão livres desta enfermida-
de, mesmo sendo mais corri-
queiras neste caso. A candi-
díase no homem é chamada 
cientificamente de balano-
postite, é do gênero infecciosa 
causada pelos fungos.

A doença pode ser de uma 
gravidade muito simples, 
como uma simples inflama-
ção, mas pode apresentar 
complicações. Além dos ge-
nitais, pode afetar também 
a pele e mucosas incluindo 
cavidade oral, em casos onde 
o individuo tem o habito de 
manter relação sexual oral 
com sua parceira, e assim 
acometendo a faringe, esôfa-
go, trato gastrointestinal em 
casos mais comuns a bexiga 
e o pênis.

Os sintomas ajudam no 
diagnostico, no homem apre-
senta dor, ardor no contato 
íntimo, vermelhidão, inchaço 
e placas esbranquiçadas na 
região da glande peniana, 
corrimento parecido com o 
sêmem na cueca.

Estes sintomas só se ma-
nifestam quando existe uma 
grande quantidade de fungo 
no órgão genital. É comum 
que nem todos os sintomas 
estejam presentes ao mesmo 

tempo, havendo uma alter-
nância entre eles.

Ela pode ser causada pelo 
contato íntimo com parceira 
infectada ou devido a uma 
baixa no sistema imunoló-
gico proveniente de uso de 
antibióticos corticoides e fa-
vorece ainda mais quando o 
individuo é diabético ou esta 
passando por uma fase de 
muito stress, seu tratamento 
pode ser feito com a toma de 
medicamentos em dose única 
ou através do uso de poma-
das que devem ser passadas 
na região diariamente. A 
escolha do tratamento varia 
de acordo com a gravidade 
da doença, e este tratamento 
deve ser indicado pelo médi-
co.

Durante o período de tra-
tamento o individuo deve 
tomar certos cuidados, como 
manter uma boa higiene de 
toda a região intima, não 
manter relações sexuais du-
rante o tratamento, mesmo 
com preservativo não deve ser 
feito, evitar comer alimentos 
doces e ricos em carboidratos, 
fortalecer o sistema imuno-
lógico, consumindo mais ali-
mentos ricos em vitamina C 
diariamente.

Se você ama a sua vida 
intima, prevenir sempre é o 
melhor remédio, e em casos 
como este cuidar do sistema 
imunológico faz toda a dife-
rença.
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Saúde: Alimentação e Bem-Estar

Como turbinar o treino na academia
Foco no objetivo e alimentação regrada são duas dicas para 
obter benefícios de forma saudável e duradoura; veja outras

iG Saúde
Adaptado por:
José Antônio Costa
Alex Fernandes França

Na época do ano em 
que a maioria quer 
emagrecer as aca-

demias lotam de um grupo 
de malhadores que se esfor-
ça de verdade para perder 
uns quilinhos, endurecer a 
musculatura e melhorar o 
físico que logo estará à mos-
tra nas praias e piscinas Bra-
sil afora.

Seria tudo perfeito não 
fosse um detalhe: não é tão 
fácil assim para o corpo se 
habituar à malhação e mui-
tos desavisados incorrem 
em erros simples que im-
pedem o treino de evoluir 
e render tudo o que pode-
ria. Para melhorar o apro-
veitamento dos exercícios, 
algumas pequenas dicas 
realmente podem ajudar. A 
primeira é estabelecer um 
foco para o treinamento: 
emagrecer, ganhar ou defi-
nir os músculos. Para cada 
objetivo há um treino espe-
cífico, além das dicas para 
melhorá-lo.

José Roberto Garcia Pa-
dovani, coordenador téc-
nico e professor da Ponto 
8 Academia, defende que a 
melhor forma de deixar um 

Treino aeróbico: quem deseja emagrecer deve realizá-lo antes da musculação

ALEX FERNANDES FRANÇA

“A musculação deve, sim, ser praticada por quem deseja ema-
grecer, mas não pode ser a prioridade. Ao chegar à academia, 
o primeiro exercício deve ser o aeróbico, como corrida e bici-

cleta”, destacou Victor Santini da Espaço BS Academia

“Produtos como shakes de proteínas e catalizadores com 
substâncias proteicas, aminoácidos e nutrientes ajudam na 
definição da massa, além de produtos naturais com base de 
guaraná que dão aquele gás e causam um aumento de ener-

gia”, enfatizou José Roberto da Ponto 8 Academia

treino mais eficaz é prestar 
atenção à qualidade e à quan-
tidade de repetições dos exer-
cícios.

“Independente do objeti-
vo de quem está treinando, 
é muito importante focar em 
um treino atento a essas duas 
características: o número de 
repetições e a forma como 
ele é realizado, com mais ou 
menos força”, diz José Rober-
to. Para a pessoa turbinar o 
treino normal da academia, 
o ideal é intensificar a práti-
ca, respeitando os limites do 
corpo, claro. Veja a seguir al-
gumas orientações para cada 
objetivo.

Se o objetivo é emagrecer
Esse é o principal desejo 

da maioria dos frequentado-
res de uma academia. Essa ár-
dua missão pode ser benefi-
ciada se algumas dicas forem 
seguidas da maneira correta.

“Uma das principais é trei-
nar de segunda a sexta e focar 
nos exercícios aeróbicos, com 
corrida na esteira e bicicleta. 
Aulas também ajudam muito 
e funcionam como cataliza-
dor da queima de gordura, 
como natação”, comenta José 
Roberto.

Para quem tem dúvidas se 
o treino de musculação vai 
aumentar a massa corporal 
– e assim atrasar o emagreci-
mento – o treinador explica:

“A musculação também 
emagrece. Quem quer per-
der alguns quilos pode aliar 
os dois treinos, mas deve 
aumentar o número de re-
petições de cada exercício 
com um peso menor e um 
intervalo reduzido entre cada 
uma. A intensidade e a forma 
correta de praticar o exercício 
definem como ele vai traba-
lhar o organismo”.

O professor de educação 
física da Espaço BS Acade-
mia, Victor Santini, também 
indica a prática dos dois tipos 
de exercícios combinados e 
alerta para outro fator impor-
tante:

“Manter o sono regulado e 
saudável, de sete a oito horas 
diárias, é o ideal para acordar 
predisposto e conseguir reali-
zar o treino da maneira mais 
produtiva possível”.

Outra dica do professor 
é fazer o exercício aeróbico 
com intensidades diferentes 
– um dia com uma carga alta 
para gastar mais calorias, ou-
tro com uma carga mais leve 
e com maior quantidade para 
metabolizar a gordura.

“A musculação deve, sim, 
ser praticada por quem dese-
ja emagrecer, mas não pode 
ser a prioridade. Ao chegar à 
academia, o primeiro exercí-
cio deve ser o aeróbico, como 
corrida e bicicleta. Depois 

Trabalho de hipertrofia: ali-
mentação adequada para 

que ocorra a evolução

disso dá para fazer um trei-
no intenso de musculação de 
meia hora para potencializar 
os resultados”.

E para quem pensa que 
as bebidas energéticas dão 
um gás e turbinam o treino 
sem engordar, o professor 
da Espaço BS Academia avi-
sa: a maioria delas é rica em 
contém sódio, substância que 
retém líquidos, o que pode 
resultar em aumento de peso.

“É bom ficar ligado nas 
composições de cada bebi-
da para o treino não ter um 
efeito contrário ao desejado”, 
recomenda Victor Santini.

Se a meta é aumento 
muscular

Para quem tem o foco na 
hipertrofia dos músculos, a 
situação inverte. Nesse caso, 
o treino de musculação deve 
ser priorizado logo na chega-
da à academia.

“Não necessariamente 
com grandes repetições de 
cada exercício, mas com uma 
carga mais pesada para tra-
balhar os músculos”, diz José 
Roberto.

Para quem tem esse per-
fil, não adianta colocar peso 

acima do que pode suportar. 
Assim, explica o treinador, 
não é possível potencializar o 
exercício e a pessoa pode até 
acabar se lesionando.

“Alguns alunos podem 
ter doenças ou problemas no 
joelho, na lombar, por exem-
plo. Para quem não está acos-
tumado a um treino intenso, 
o ideal é ir aos poucos, com 
a consciência de que as ativi-
dades de musculação vão ge-
rar um resultado apenas com 
uma regularidade nos treinos 
e com perseverança”, aconse-
lha José Roberto.

Para o professor da Espa-
ço BS, Victor Santini, além do 
treino intenso, quem quer ga-
nhar músculos precisa man-
ter uma alimentação regrada, 
com três refeições diárias e 
nunca ficar um longo perío-
do sem se alimentar. A base 
para quem quer ganhar mas-
sa deve compor alimentos 
com proteínas, carboidratos e 
gorduras boas.

“Além do café da manhã, 
almoço e jantar, antes do trei-
no, é importante reforçar a 
energia com alimentos leves 
para dar um gás na muscula-
ção”, diz Santini.

“E depois do treino e de 
gastar tanta energia, a pessoa 
tem que se hidratar, para as-
sim ter um condutor em seu 
organismo para catalisar a 
queima de gordura”, comple-
menta o professor da Espaço 
BS.

Para quem busca definição
Pode não parecer, mas 

esta última etapa do treina-
mento é a mais longa e difícil 
de todas. Quem já atingiu um 
nível de massa corporal sa-
tisfatória e busca a definição 
dos músculos deve ter aten-
ção dobrada para manter os 
ganhos.

“Essa parte costuma ser a 
mais difícil porque é preciso 

uma rotina muito regrada de 
treinos intensos para conse-
guir definir todos os tipos de 
agrupamentos de músculos”, 
diz José Roberto.

Os dois professores indi-
cam o uso orientado de su-
plementos alimentares para 
turbinar o treino e facilitar a 
definição de quem já está em 
dia com a academia.

“Produtos como shakes 
de proteínas e catalizadores 
com substâncias proteicas, 
aminoácidos e nutrientes aju-
dam na definição da massa, 
além de produtos naturais 
com base de guaraná que dão 
aquele gás e causam um au-
mento de energia”, diz José 
Roberto.

O consenso geral é de que, 
independente dos objetivos, 
é fundamental procurar a 
orientação de um especialista 
que pode ajudar a potenciali-
zar ao máximo toda a energia 
e a vontade de conseguir um 
corpo mais saudável e bonito 
para o verão e para todas as 
estações do ano.

Vende ou Troca Astra Advantage 2011 FLEX, 
Sedan Prata - 9854 3377

Celta 2005 4 portas azul, Gasolina , 3252 
3655

Fusion 2008 Prata, 9854 3377

Corcel II, 1978, branco Gasolina, Aceita Troca 
R$ 2.800 - 9902 5393

IMPLEMENTOS
AGRÍCOLAS
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Esportes Após derrota para o Coritiba na capital 
A.C.P. pega Operário em casa no domingo

O vermelhinho ocupa a sexta colocação do 
Campeonato com 01 vitória e 01 derrota

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Com informações do futebol-
paranaense.net

Jogando em Curitiba, o 
Atlético Clube Parana-
vaí acabou derrotado 

por 04 a 01 em partida vá-
lida pela segunda rodada 
do Campeonato Paranaense 
2013

Robinho marcou dois e 
Chico mais um e o último 
gol foi do atacante Deivid.

Foi a primeira vitória do 
Coxa que chegou aos 4 pon-
tos na classificação, o Ver-
melhinho que havia venci-
do na estréia o J. Malucelli  
soma três.

O jogo começou com o 
time da casa se impondo 
e buscando o ataque, não 
demorou muito para acon-
tecer o primeiro gol. Aos 
14 min, Robinho chuta for-
te para abrir a contagem e 
marcar o primeiro do Ver-
dão no Estadual. O ACP 
tentou se reorganizar após o 
gol e chegou a área de Van-
derlei. Aos 35min, no rebote 
após uma jogada de Deivid, 
Chico aproveitou e embaixo 
do gol marcou o segundo.

No segundo tempo, o 
Coritiba passou a adminis-
trar o placar e rodar a bola, 

chegando com mais velo-
cidade com Rafinha. Aos 
10min, novamente Robi-
nho aproveitou boa trama 
do ataque coxa para marcar 
mais um. A partida tinha o 
domínio do Alviverde que 
não chegou a ampliar o pla-
car porque o goleiro Naldo 
apareceu bem em pelo me-
nos duas oportunidades.Aos 
39min, Felipe Rafael apro-
veitou cochilo da zaga para 
descontar, mas na seqüência 
Deivid fecha o placar com 
um golaço por cobertura.

No sábado o Coxa faz um 

amistoso contra o Colón-
-ARG no Couto Pereira, esta 
partida marca a reestreia de 
Alex. No domingo o Coriti-
ba enfrenta o Cianorte, no 
Estádio Albino Turbay às 
17h. O ACP volta a jogar no 
Estádio Waldemiro Wagner, 
em Paranavaí no mesmo 
horário contra o Operário. 
Algo notado pela crônica es-
portiva foi que o time do Pa-
ranavaí joga muito pelo lado 
esquerdo o que evidenciou 
que correções precisam ser 
efetuadas para solucionar o 
problema.

ALEX FERNANDES FRANÇA

Edilson comemora acerto e 
exalta história do Botafogo

Oswaldo de Oliveira ga-
nhou mais uma peça para 
o tabuleiro de xadrez dele. 
Edilson, de 26 anos, que es-
tava no Grêmio, fez exames 
médicos nesta terça-feira e 
ficará no Glorioso até o fim 
do ano. O lateral-direito che-
ga e já tem a difícil tarefa de 
disputar posição com Lucas, 
titular da equipe, e Gilberto, 
que foi muito elogiado na 
partida contra o Duque de 
Caixas.  

Ele não foi contratado 
para ser uma das principais 
peças do tabuleiro do trei-
nador. O jogo estratégico de 
Oswaldo já tem quem faça 
as funções de rainha, bispos 
e até das torres, principais 
peças do xadrez. Como o ob-
jetivo do jogo é não deixar 
o adversário “matar” o rei, o 
comandante reforçou as late-
rais, que no ano passado era 

um dos problemas. Assim, a 
majestade fica mais segura e 
o sucesso é mais provável.

No ano passado, quando 
Lucas não podia jogar, Jad-
son e Gabriel foram improvi-
sados em algumas situações, 
já que Lennon não agra-
dou. Agora, além de Lucas e 
Edilson, o clube ainda tem 
o jovem Gilberto. No lado 
esquerdo, Márcio Azevedo 
começou o ano passado com 
desconfiança e não tinha re-
serva até o meio da tempo-
rada, quando chegou Lima. 
Além deles, o clube contra-
tou Julio Cesar. Agora as la-
terais estão protegidas e com 
mais de um reserva.

Mas essa disputa por po-
sição não preocupa Edilson. 
Em entrevista exclusiva ao 
LANCE!Net, ele garante que 
está feliz com o desafio e não 
vê a hora de trabalhar.

– Estou muito feliz por 
acertar com o Botafogo. 
Essa escolha foi pelo fato de 
o clube ser muito grande e 
pelo grupo, que tem muita 
qualidade. Espero fazer um 
bom trabalho aqui – contou 
o novo lateral do Botafogo, 
elogiando a história do clube:

– O Botafogo é um clube 
com muita tradição, muitos 
craques vestiram essa camisa. 
Achei interessante que na ci-
dade tem lugares que os mu-
ros são grafitados com a ima-
gem de ídolos do Botafogo.

Toda peça é importante, 
tanto no futebol como no 
xadrez. Edilson chega saben-
do que vai precisar mostrar 
que pode ser importante. A 
primeira meta é convencer 
o treinador que vai ajudar o 
time de alguma forma. Quem 
sabe colaborando em um xe-
que-mate? Lance!Net

Lucas Uebel/Grêmio

O novaesperancense Edilson é o novo reforço do Botafogo

Tite elogia e compara Zizao a 
jovens da base do Corinthians

Substituído aos 25min do 
segundo tempo na derrota do 

Corinthians por 1 a 0 para a 
Ponte Preta, quarta-feira no 

Pacaembu, o chinês Chen 
Zizao recebeu elogio do treina-

dor Tite por sua participação 
no jogo, mas também foi com-
parado aos mais jovens - ainda 

que tenha 24 anos.
Para o técnico, o atacan-

te corintiano ainda está em 
processo de formação, o que 

se evidenciou diante da Ponte. 
Foi o primeiro jogo de Zizao 

diante da torcida, que demons-
trou carinho por ele enquanto 

esteve em campo.
"Não se pode criar expec-

tativa em demasia", disse Tite 
sobre o camisa 35. "Ele está 

em processo de crescimento e 

às vezes tem essa quebra. Há 
a busca das melhores escolhas 

na jogada (de ataque)", avaliou.
O treinador possivelmente 

se referia a dois lances em par-
ticular: na primeira etapa, livre 
pela ponta direita, Zizao optou 

pelo passe em vez da finali-
zação. Também se repetiu no 
segundo tempo, quando uma 

bola que bateu na trave voltou 
aos pés do chinês. Com espaço 
na área, ele tentou a assistência 

e desperdiçou o lance.
Até em função da dificul-

dade em lances mais agudos, 
Tite comparou Zizao a outros 
dois jovens da base que atua-
ram no ataque. "Isso não é só 
do Zizao. É também do Gio-

vanni (18 anos), do Léo. Acaba 
pesando um pouco. O Léo está 

com 17 anos. Lá em Jundiaí, 
entrou mais solto. Aqui (em 
casa) pesou um pouco. Mas 

é colocando para jogar e eles 
também vão crescer", avaliou. 
Contratado no início de 2012, 

o chinês tem 24 anos, e deu 
assistência para o gol marca-
do por Giovanni, no último 
domingo, contra o Paulista.

Cansado e com cartão 
amarelo, Zizao deixou o cam-

po contra a Ponte Preta para 
a entrada do meio-campista 
Nenê Bonilha, mas a equipe 

não melhorou - o atacante Léo, 
prata da casa, também assumiu 

o lugar de Giovanni. Aos 
43min da etapa final, Willian 
marcou de pênalti e decretou 
a vitória da equipe visitante. 

Terra.com

Goleada não esconde carência 
de elenco, e Ney e Ceni pedem 

contratações no São Paulo
O São Paulo aplicou 5 a 0 no 

Bolívar e praticamente garan-
tiu a vaga na fase de grupos da 
Libertadores na última quarta-
-feira. Mesmo assim, o resul-
tado não convenceu a todos 
de que o time está pronto para 
disputar uma longa temporada.

Ney Franco foi o primeiro 
a dar entrevista coletiva e, em 
meio aos elogios pela ótima 
atuação de sua equipe, voltou 
a reforçar que ainda pensa em 
contratação de um jogador que 
possa atuar pela beirada do ata-
que, fazendo sombra a Osvaldo 
e ocupando uma posição em 
que Lucas se consagrou.

 “Eu, como treinador, tiran-
do o lado direito de ataque, es-
tou muito satisfeito com o elen-
co. Você ter em uma só posição 
nomes como Ganso, Jadson e 

Cañete, além de ter para outra 
Denilson, Wellington, Case-
miro, Fabricio, Rodrigo Caio e 
João Schmit... Só falta mesmo, 
na minha visão de equipe, mais 
uma opção para o lado direito 
e uma para o lado esquerdo e 
ficamos com tudo o que pre-
gamos na temporada passada, 
de ter dois atletas por posição”, 
disse o comandante.

Pouco tempo depois, o coro 
ficou reforçado com a presen-
ça do capitão e líder do elenco, 
Rogério Ceni. O goleiro repe-
tiu, assim como fez no sábado, 
que o São Paulo precisa ter mais 
opções para uma posição tão 
importante como a de Osvaldo.

Na visão de Ceni, a tempo-
rada é longa demais e uma lesão 
pode comprometer todo o es-
quema que pena em se acertar 

com a saída de Lucas.
“Na minha visão ainda fal-

tam atacantes pela beirada. Não 
é uma cobrança, é um fato. Nós 
precisamos de um ou dois joga-
dores de lado. Não só para jogar 
a Libertadores, mas para jogar 
outros campeonatos que temos. 
É só olhar o Corinthians se re-
forçando, o Fluminense, e o 
Atlético-MG contratando mui-
to bem. Na maioria da posição, 
estamos bem servidos, mas e 
se o osvaldo tiver uma lesão?”, 
indagou.

Para a tão falada ala direita, 
Ney Franco fez duas indicações 
que não deram certo. Eduardo 
Vargas saiu do Napoli e foi pa-
rar no Grêmio, enquanto que 
Montillo deixou o Cruzeiro 
para jogar no Santos.

UOL Esporte

Nos momentos em que foi acionado, o lateral direito Hesdras levou 
vantagem sobre Eltinho do Coritiba
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com 17 anos. Lá em Jundiaí, 
entrou mais solto. Aqui (em 
casa) pesou um pouco. Mas 

é colocando para jogar e eles 
também vão crescer", avaliou. 
Contratado no início de 2012, 

o chinês tem 24 anos, e deu 
assistência para o gol marca-
do por Giovanni, no último 
domingo, contra o Paulista.

Cansado e com cartão 
amarelo, Zizao deixou o cam-

po contra a Ponte Preta para 
a entrada do meio-campista 
Nenê Bonilha, mas a equipe 

não melhorou - o atacante Léo, 
prata da casa, também assumiu 

o lugar de Giovanni. Aos 
43min da etapa final, Willian 
marcou de pênalti e decretou 
a vitória da equipe visitante. 

Terra.com

Goleada não esconde carência 
de elenco, e Ney e Ceni pedem 

contratações no São Paulo
com a saída de Lucas.

“Na minha visão ainda fal-
tam atacantes pela beirada. Não 
é uma cobrança, é um fato. Nós 
precisamos de um ou dois joga-
dores de lado. Não só para jogar 
a Libertadores, mas para jogar 
outros campeonatos que temos. 
É só olhar o Corinthians se re-
forçando, o Fluminense, e o 
Atlético-MG contratando mui-
to bem. Na maioria da posição, 
estamos bem servidos, mas e 
se o osvaldo tiver uma lesão?”, 
indagou.

Para a tão falada ala direita, 
Ney Franco fez duas indicações 
que não deram certo. Eduardo 
Vargas saiu do Napoli e foi pa-
rar no Grêmio, enquanto que 
Montillo deixou o Cruzeiro 
para jogar no Santos.

UOL Esporte

Comarca comemora 
seu cinquentenário

Na edição n° 244 do 
dia 12 de março de 2004, o 
Jornal Noroeste noticiou a 
comemoração dos 50 anos 
de instalação da Comar-
ca acontecido no dia 10 de 
março daquele ano. A co-
marca quem tem Nova Es-
perança como sede é com-
posta pelos municípios de 
Atalaia, Uniflor, Presidente 
Castelo Branco e Floraí. 
Dentre tantas outras au-
toridades que visitaram o 
município na ocasião do 
cinquentenário, estiveram 
o presidente do Tribunal de 
Justiça do Paraná - desem-
bargador Oto Sponholz; o 
presidente do Tribunal de 
Alçada – Luiz Josué de Cas-
tro; o Procurador de Justi-
ça – Arion Rolim Pereira; o 
presidente da OAB Seccio-
nal do Paraná - dr. Manoel 
Antonio de Oliveira Fran-

co, prefeitos da região, além 
de inúmeros advogados.

A solenidade foi marca-
da pela memória política 
do município ocasião em 
que o prefeito Gerson Za-
nusso recebeu o primeiro 
prefeito da Comarca – dr. 
José Silveira. O saudoso 
prefeito João Urbano (1982 
à 1986) foi homenageado 
dando seu nome à sala dos 
advogados da OAB que se 
localiza no prédio do Fó-
rum.

Na época os juízes da 
Comarca de Nova Espe-
rança eram dr. Marcos Vi-
nicius Schiebel e dr. Airton 
Vargas da Silva. Atualmente 
dr. Marcos Vinicius Schie-
bel está em Curitiba na 2° 
Turma Recursal do Tribu-
nal de Justiça do Paraná e 
dr. Airton Vargas é o juiz da 
2ª Vara Cível de Maringá.

Jurídico:

Es
pa

ço O Princípio da 
Dignidade da Pessoa 

Humana

A dignidade da pes-
soa humana foi 
conferida pela 

constituição, como um 
valor de máxima relevân-
cia jurídica mediante for-
mação principiológica, e 
esta pretensão de plena 
normatividade esta bem 
caracterizada com a opção 
constitucional de incluí-lá 
na categoria de princípio 
fundamental. A normati-
zação esta justamente, na 
sua serventia de fonte de 
solução jurídica, devido 
esta característica, os prin-
cípios emanam obrigato-
riedade.

É inerente aos homens, 
inata a sua natureza de ser 
humano, é direitos cons-
titucional, sua aplicação e 
eficácia são imediatas, não 
pode ser alienada, não so-
fre prescrição, é bem fora 
do comércio, e a partir da 
Constituição Federal de 
88, tornar-se cláusula pé-
trea. Observa-se que ela é 
irrenunciável, inalienável, 
e deve ser reconhecida 
promovida e protegida, 
não podendo, contudo ser 
criada, concedida ou reti-
rada, já que existe em cada 
ser humano como algo que 
lhe é inerente. E ainda, não 
é taxativa, é aberta, passível 
de complementação por 

outros direitos, dependendo 
sempre do caso concreto.

Objetiva garantir prote-
ção material, e também espi-
ritual. A dignidade de cada 
pessoa é reconhecida, deve 
ser respeitada, não podendo 
ser suprimida.

Assim, a dignidade como 
valor fundamental reco-
nhece e protege os direitos 
fundamentais. Consequen-
temente, negar o reconhe-
cimento dos direitos fun-
damentais às pessoas, é o 
mesmo que lhes negar a 
dignidade. É indissociável 
a vinculação entre a digni-
dade da pessoa humana e 
os direitos fundamentais já 
constitui, por certa, um pos-
tulados, nos quais se assenta 
o direito constitucional con-
temporâneo.

Não há como negar,que 
todos os direitos fundamen-
tais amparado pela Consti-
tuição, objetivam proteger a 
dignidade essencial da pes-
soa humana, de forma in-
dividual, mas, também, na 
esfera social.

Hodiernamente, há um 
consenso, no qual se presa 
pelo respeito ao valor essen-
cial do ser humano, já que 
perante o Estado Democrá-
tico de Direito, o homem 
possui Direitos e garantias, 
e também deveres. Sendo o 

objetivo, conforme dispõe o 
preâmbulo da Constituição 
de 88, assegurar o exercício 
dos direitos sociais e indivi-
duais do povo, como titular 
da soberania, fundamenta-
do-a no seu artigo 1°, através 
de princípios. Há uma meta 
em construir uma sociedade 
livre, justa e solidária, com 
fim em reduzir a pobreza, a 
marginalização e a desigual-
dade.

Ao analisar a Constitui-
ção de 88, podemos notar 
que os avanços são extraor-
dinários, quando refere à de-
fesa e a ascensão da pessoa 
humana.

O princípio da dignidade 
da pessoa humana é a base 
de todo o direito constitu-
cional,  tanto que, direitos 
surgem de forma explicita 
da idéia de dignidade, entre 
eles estão: o direito à vida, à 
liberdade, à manifestação, à 
saúde, à habitação, à segu-
rança social, à educação, à 
moradia e muitos outros.

 Os artigos 5°, 6°, 7°, 170, 
196, 197, 198, 200, 205, 225, 
226 par. 7°, 227, 230, 231, da 
Constituição Federal, dentre 
outros, promovem a dig-
nidade da pessoa humana, 
incumbindo ao Estado pro-
mover políticas públicas ob-
jetivando concretiza-los.

O princípio da dignidade 

humana como valor fonte do 
sistema constitucional, opera 
de forma a solucionar con-
flitos, orientando as opções 
a serem realizadas no caso 
concreto. Acarreta garantias 
de condições mínimas de 
existência, sendo a existên-
cia digna, a vida digna, fim 
da ordem econômica, aonde 
não se tolera desigualdade 
entre os componentes de 
uma sociedade. Buscando 
conceder força normativa, 
através de sua atividade, na 
concretização da dignidade 
da pessoa humana, elevando 
o ser humano a objetivo má-
ximo do ordenamento, me-
recedor de respeito e de um 
viver digno, neste sentido o 
nosso ordenamento deve se 
fundar.

Por fim, o escopo é garan-
tir o bem estar do homem, o 
mínimo, ou seja, o razoável, 
para se ter uma vida digna, 
combatendo as desigualda-
des e a pobreza, proporcio-
nando o Viver humano.

Dr. Edson Elias de Andrade 
OAB/PR 16.630

Dr. Edson Elias de Andrade 
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* Helena Kolody (Cruz 
Machado, 12 de outubro 
de 1912 — Curitiba, 15 de 
fevereiro de 2004[1][2]) 
foi uma poetisa paranaen-
se.

Seus pais foram imi-
grantes brasileiros que se 
conheceram no Uruguai. 
Helena passou parte da 
infância na cidade de Rio 
branco, onde fez o curso 
primário. Estudou piano, 
pintura e, aos doze anos, 
fez seus primeiros versos.

Seu primeiro poema 
publicado foi A Lágrima, 
aos 16 anos de idade, e a 
divulgação de seus traba-
lhos, na época, era através 
da revista Marinha, de Pa-
ranaguá.

Aos 20 anos, Helena 
iniciou a carreira de pro-
fessora do Ensino Médio e 
inspetora de escola públi-
ca. Lecionou no Instituto 
de Educação de Curitiba 
por 23 anos. Helena Ko-
lody, segundo o que cons-
ta em seu livro Viagem no 
Espelho, foi professora da 
Escola de Professores da 
cidade de Sengés, onde le-
cionou por vários anos.

Seu primeiro livro, pu-
blicado em 1941, foi Pai-
sagem Interior, dedicado 
a seu pai, Miguel Kolody, 
que faleceu dois meses an-
tes da publicação.

Helena se tornou uma 
das poetisas mais impor-
tantes do Paraná, e pra-

ticava principalmente o 
haicai, que é uma forma 
poética de origem japo-
nesa, cuja característica é 
a concisão, ou seja, a arte 
de dizer o máximo com 
o mínimo. Foi a primeira 
mulher a publicar haicais 
no Brasil, em 1941.

Prêmios e homenagens

* 1985 - Recebe o "Di-
ploma de Mérito Literário 
da Prefeitura de Curitiba".

* 1987 - Recebe o título 
de "Cidadã Honorária de 
Curitiba".

* 1988 - Criação do 
"Concurso Nacional de 
Poesia Helena Kolody", 
realizado anualmente pela 
Secretaria da Cultura do 
Paraná, em sua homena-
gem.

* 1989 - Gravação e pu-
blicação de seu depoimen-
to para o Museu da Ima-
gem e do Som do Paraná.

* 1991 - Eleita para a 
Academia Paranaense de 
Letras.

* 1992 - O filme A Ba-
bel de Luz, do cineasta 

Sylvio Back, homenageia 
os 80 anos da poetisa, ten-
do recebido o prêmio de 
melhor curta-metragem e 
melhor montagem, do 25° 
Festival de Brasília.

* 2002 - Exposição em 

homenagem aos 90 anos 
da poetisa, na Biblioteca 
Pública do Paraná.

* 2003 - Recebe o título 
de "Doutora Honoris Cau-
sa" pela Universidade Fe-
deral do Paraná.
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Poder Judiciário e Ministério Público Estadual promoverão curso 
preparatório para habilitação a adoção em Nova Esperança

Curso vem de encontro às novas mudanças 
introduzidas pelo Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA) e também com o advento da Lei 
12.010/2009, intitulada “Lei Nacional de Adoção”.

José Antônio Costa
joseantoniorc@ig.com.br

O Juízo da Infância e 
Juventude do Foro 
Regional de Nova 

Esperança, em conjunto com 
o Ministério Público do Es-
tado do Paraná, promoverão 
no início de março de 2013 
um curso preparatório para 
os interessados em se habili-
tar para a adoção. Este curso 
vem de encontro às novas 
mudanças introduzidas pelo 
Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) e tam-
bém com o advento da Lei 
12.010/2009, intitulada “Lei 
Nacional de Adoção”. 

O curso preparatório visa 
atender o artigo 50, parágrafo 
3º do ECA, que diz “A inscri-
ção de postulantes à adoção 
será precedida de um perío-
do de preparação psicosso-
cial e jurídica, orientado pela 
equipe técnica da Justiça da 
Infância e da Juventude, pre-
ferencialmente com apoio 
dos técnicos responsáveis 
pela execução da política mu-
nicipal de garantia do direito 
à convivência familiar”. 

Para tanto, o curso con-
templará os aspectos jurídi-
cos da adoção, assim como 
os aspectos psicológicos e 
sociais envolvidos neste pro-
cesso. O Ministério Público 
do Estado do Paraná, através 
da dra. Maria Sônia Freire 
Garcia, Promotora de Justiça 
do Foro Regional de Nova Es-
perança na área da Infância e 
Juventude, abordará no curso 
preparatório os aspectos le-
gais que permeiam o ato de 
adotar.

CURSO
A psicóloga atuante na 

Vara da Infância e Juventude 
de Nova Esperança, Daniela 
Zeponi Garcia Reis, explica 
que os aspectos psicológicos 
e sociais serão abordados por 
ela e pela Secretaria Muni-
cipal da Assistência Social 
de Nova Esperança, através 
da equipe técnica da Casa 
Lar Esperança. “Neste cur-
so trabalharemos a motiva-
ção em adotar, alguns temas 
educativos, tais como, limi-
tes, disciplina, autonomia e 
atitudes comportamentais 
que as crianças, tanto adoti-

vas quanto naturais/biológi-
cas apresentam, bem como 
as inúmeras dúvidas, mitos e 
preconceitos que envolvem a 
adoção.” 

Daniela explica que a ado-
ção pode ser compreendida 
como a melhor maneira de 
proteger e integrar uma crian-
ça em uma família substituta. 
“A adoção, neste sentido, é 
aceitar um filho em sua tota-
lidade, amá-lo de forma in-
tegral, plena. Não é caridade, 
tampouco ‘pegar para criar’. É 
um ato de amor incondicio-

nal”, frisou. 
A psicóloga atuante no 

Foro Regional de Nova Espe-
rança há cerca de 7 meses re-
lata que muitos casais adotan-
tes procuram por crianças em 
tenra idade, com menos de 3 
anos, idealizando o filho que 
não puderam ter de forma na-
tural. “Muitos casais nos pro-
curam motivados a adotar por 
não conseguirem ter filhos de 
forma biológica, o que é muito 
natural que aconteça. Contu-
do, é imprescindível por parte 
da equipe técnica que trabalha 

na área da Infância e Juventu-
de a investigação da motiva-
ção real que levou este casal, 
ou pessoa interessada em 
adotar, a tomar esta decisão, 
pois motivações inadequadas 
acarretarão em insucesso no 
processo adotivo, o que traz 
prejuízos e danos psicológi-
cos muitas vezes irreversíveis 
às crianças que passam por 
esse insucesso. Exemplos de 
motivações inadequadas po-
dem ser: vontade em adotar 
por caridade, por acreditar 
que ajudaria uma criança, ou 

adotar porque o casamento 
não está bom, porque os filhos 
biológicos já saíram de casa a 
tão famosa “Síndrome do ni-
nho vazio” ou também pela 
morte de um filho biológico, 
buscando esta substituição de 
uma criança/adolescente por 
outro”, salientou. 

ADOÇÃO
Neste sentido, Daniela 

ainda informou a reportagem 
que há um movimento den-
tro do Poder Judiciário para 
o trabalho e estimulação da 
adoção de crianças maiores 
e grupo de irmãos, que a le-
gislação prevê que não sejam 
separados. O Conselho de Su-
pervisão dos Juízos da Infân-
cia e Juventude do Estado do 
Paraná (CONSIJ-PR), distri-
buiu para todas as comarcas 
de nosso Estado, um kit com 
materiais técnicos que visam 
a capacitação da equipe judi-
ciária para o trabalho com a 
adoção, principalmente ado-
ção tardia (crianças maiores 
de 3 anos) e grupo de irmãos. 
Assim, neste curso este tema 
será abordado, pois segun-
do a psicóloga do Judiciário, 
“Muitos adotantes acreditam 
que é mais difícil uma criança 
com idade maior se adaptar 
a uma nova família, como se 
esta criança fosse apresentar 
maiores problemas do que 
ao se adotar uma criança de 
menor idade. Isso é um mito. 
Para a construção do vínculo 
de filiação há de se ter esforço, 
dedicação, trabalho, tempo, 
e, sobretudo, muita vontade 
e amor, não importando se a 
origem dos filhos é biológica 
ou adotiva”, enfatizou a psicó-
loga.

Este curso está sendo 
ofertado pela primeira vez 
em Nova Esperança, contu-
do, acontecerá de tempos em 
tempos, conforme a demanda 
de inscrições para habilita-
ção a adoção junto a Vara da 
Infância e Juventude. Como 
é o primeiro curso ofertado, 
os casais que já se encontram 
habilitados no Cadastro Na-
cional de Adoção (CNA) em 
Nova Esperança, poderão 
participar, pois anteriormente 
este curso não era previsto em 
Lei e não fora ofertado. 

Daniela diz que as pes-
soas interessadas em adotar, 
que ainda não entraram com 
o pedido judicial, podem fre-
quentar o curso. “As pessoas 
que possuem curiosidade, 

interesse ou buscam por in-
formações acerca da adoção 
são bem-vindas neste curso 
também, pois será o espaço 
perfeito e o melhor momento 
para esclarecimentos de todas 
as dúvidas. Posteriormente, se 
quiserem se habilitar, já terão 
passado pela etapa do curso e 
somente terão de dar o pros-
seguimento, entrando com 
pedido judicial em cartório. 
Este pedido pode ser feito di-
retamente no cartório e é isen-
to de custas processuais.” 

HABILITAÇÃO
Sobre os passos para a 

habilitação a adoção, a dra. 
Maria Sônia - Promotora de 
Justiça esclarece que, “atual-
mente, segundo a legislação, 
para se habilitar no Cadastro 
Nacional de Adoção, os in-
teressados deverão compro-
var serem pessoas idôneas, 
maiores de 18 anos, que não 
são ascendentes ou irmãos 
do adotando e que o pedido 
está fundado em motivos le-
gítimos. Ainda, devem passar 
pelo curso preparatório, no 
qual obterão um certificado 
de conclusão e avaliação de 
aproveitamento do curso. É 
necessário 100% de presen-
ça. A próxima etapa é uma 
entrevista psicológica, que é 
realizada pela psicóloga da 
Vara da Infância e Juventude. 
Posteriormente há um estu-
do social, com visita domici-
liar. Após todas essas etapas e 
com o parecer psicológico e 
social fundamentado, o Mi-
nistério Público manifesta 
seu parecer, e por fim, após 
toda essa preparação, se o 
pretendente se apresentar 
apto a adoção, o Juiz de Di-
reito da Infância e Juventude 
profere a sentença de habili-
tação para a adoção e o ha-
bilitado é cadastrado no Ca-
dastro Nacional de Adoção”, 
explicou a promotora.  

Para maiores informa-
ções, os interessados podem 
procurar a psicóloga Daniela 
Zeponi nas dependências do 
Fórum de Nova Esperança, 
ou entrar em contato pelo 
telefone (44) 3252-4042. 
O atendimento ao público 
ocorre das 12h as 18h, de se-
gunda a sexta-feira. A data de 
início do curso ainda não foi 
definida, mas deve ocorrer 
na primeira semana do mês 
de março de 2013. A data 
exata será divulgada poste-
riormente.

“A adoção, é aceitar um filho em sua totalidade, amá-lo de forma integral, plena. Não é 
caridade, tampouco ‘pegar para criar’. É um ato de amor incondicional”, frisou Daniela 

Zeponi psicóloga atuante na Vara da Infância e Juventude de Nova Esperança 

Hauney Malacrida

Projeto Jornal Noroeste:

Poema & Poesia...
A lágrima 

Helena Kolody (1912 —2004) 

Óh! lagrima cristalina 
Tão salgada e pequenina 
Quanta dor tu redimes 
Mesmo feita de amarguras 
És tão sublime tão pura 
Que só virtudes exprimes.  

HELENA KOLODY – UMA VIDA 
FEITA DE VERSOS...
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::: COMUNICADO :::
Informamos que o cheque da empresa MY MORIMITSU E 

CIA LTDA da Caixa Economica Federal – N° 01274 no valor 
de R$ 1.000,00, nominal a Mário Segantin, foi sustado e não 
foi resgatado portando não tem valor comercial e de crédito

COMUNICADO – PUBLICAÇÃO
Desacordo Comercial – Sustação de Cheques

ROBSON FUMAGALI, comunica a todos que em data de 07 de 
janeiro de 2013 NOTIFICOU EXTRAJUDICIALMENTE a em-
presa MARCENARIA REQUINTE MÓVEIS/JOSÉ CARLOS 
RODRIGUES, sobre a RECISÃO DO CONTRATO VERBAL 
firmado entre ambos, para feitura e montagem de vários móveis 
de sua residência, tendo como fundamento o descumprimento do 
prazo de entrega dos mesmos (atraso excessivo no cumprimento 
da obrigação).
Comunica ainda que na mesma data, 07/01/2013, PROMOVEU A 
SUSTAÇÃO dos últimos cheques pós datados entregues a em-
presa notificada, quais sejam:

CHEQUE n. 000150, sacado contra o BRADESCO PRI-
ME S/A., agência n. 3475, conta corrente n. 15.0780-0, 
no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), emitido por 
Robson Fumagali, pós datado para 27/01/2013;
CHEQUE n. 000151, sacado contra o BRADESCO PRI-
ME S/A., agência n. 3475, conta corrente n. 15.0780-0, 
no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), emitido por 
Robson Fumagali, pós datado para 27/02/2013;
CHEQUE n. 851706, sacado contra o BANCO DO 
BRASIL S/A., agência n. 0509-6, conta corrente n. 
7.190-0, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), emitido 
por Robson Fumagali, pós datado para 27/03/2013; e,
CHEQUE n. 851707, sacado contra o BANCO DO 
BRASIL S/A., agência n. 0509-6, conta corrente n. 
7.190-0, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), emitido 
por Robson Fumagali, pós datado para 27/04/2013

Comunica também, que a empresa notificada tinha o prazo de 05 
(cinco) dias para resgatar e devolver tais cheques ao notificante, e 
que essa obrigação não foi cumprida.

SENDO ASSIM, PARA EVITAR COBRANÇAS ILEGAIS FUTU-
RAS DE TAIS CARTULAS, TORNA PÚBLICO OS FATOS ORA 
NARRADOS, E, NESTE ATO, FAZ SABER A TODOS QUE OS 
CHEQUES ACIMA DESCRITO ESTÃO SUSTADO EM VIRTU-
DE DO DESCUMPRIMENTO DO REFERIDO CONTRATO 
POR PARTE DA EMPRESA NOTIFICADA, E QUE, ESTES NÃO 
POSSUIEM VALOR COMERCIAL E NEM FORÇA DE TÍTULO, 
POIS SUA EXIGIBILIDADE FOI AFETADA PELA NÃO CON-
CRETIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE OS ORIGINOU, 
RESTANDO ASSIM CANCELADAS/ANULADAS  AS REFERI-
DAS PROMESSAS DE PAGAMENTO.

Nova Esperança, 23 de janeiro de 2013.

ROBSON FUMAGALI
RG n. 7.206.953-6-SSP/PR

interesse ou buscam por in-
formações acerca da adoção 
são bem-vindas neste curso 
também, pois será o espaço 
perfeito e o melhor momento 
para esclarecimentos de todas 
as dúvidas. Posteriormente, se 
quiserem se habilitar, já terão 
passado pela etapa do curso e 
somente terão de dar o pros-
seguimento, entrando com 
pedido judicial em cartório. 
Este pedido pode ser feito di-
retamente no cartório e é isen-
to de custas processuais.” 

HABILITAÇÃO
Sobre os passos para a 

habilitação a adoção, a dra. 
Maria Sônia - Promotora de 
Justiça esclarece que, “atual-
mente, segundo a legislação, 
para se habilitar no Cadastro 
Nacional de Adoção, os in-
teressados deverão compro-
var serem pessoas idôneas, 
maiores de 18 anos, que não 
são ascendentes ou irmãos 
do adotando e que o pedido 
está fundado em motivos le-
gítimos. Ainda, devem passar 
pelo curso preparatório, no 
qual obterão um certificado 
de conclusão e avaliação de 
aproveitamento do curso. É 
necessário 100% de presen-
ça. A próxima etapa é uma 
entrevista psicológica, que é 
realizada pela psicóloga da 
Vara da Infância e Juventude. 
Posteriormente há um estu-
do social, com visita domici-
liar. Após todas essas etapas e 
com o parecer psicológico e 
social fundamentado, o Mi-
nistério Público manifesta 
seu parecer, e por fim, após 
toda essa preparação, se o 
pretendente se apresentar 
apto a adoção, o Juiz de Di-
reito da Infância e Juventude 
profere a sentença de habili-
tação para a adoção e o ha-
bilitado é cadastrado no Ca-
dastro Nacional de Adoção”, 
explicou a promotora.  

Para maiores informa-
ções, os interessados podem 
procurar a psicóloga Daniela 
Zeponi nas dependências do 
Fórum de Nova Esperança, 
ou entrar em contato pelo 
telefone (44) 3252-4042. 
O atendimento ao público 
ocorre das 12h as 18h, de se-
gunda a sexta-feira. A data de 
início do curso ainda não foi 
definida, mas deve ocorrer 
na primeira semana do mês 
de março de 2013. A data 
exata será divulgada poste-
riormente.
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Governo estuda novo 
instrumento para socorrer 

municípios endividados
A presidenta Dilma 

Rousseff vai decidir ain-
da esta semana sobre a 
possibilidade de ser fei-
to um encontro de con-
tas previdenciárias dos 
municípios. A medida 
– que pode ser anuncia-
da no Encontro Nacional 
com Novos Prefeitos, na 
segunda-feira (28), em 
Brasília – deve aliviar a 
situação de endividamen-
to de muitas cidades bra-
sileiras. O instrumento é 
um balanço entre o que as 
prefeituras devem e o que 
têm a receber do Instituto 

Nacional do Seguro Social 
(INSS). Essa conta, em 
muitos casos, pode dimi-
nuir consideravelmente e 
até zerar a dívida de algu-
mas cidades.

"A presidenta Dilma 
deu ordem para que fosse 
feito o estudo, dependen-
do do valor e do impacto 
disso, ela deve decidir se 
anuncia a possibilidade 
de fazer o encontro dessas 
contas previdenciárias”, 
disse a a ministra da Se-
cretaria de Relações Ins-
titucionais, Ideli Salvatti. 
Abr

16 - GERAL
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Encantos e belezas naturais de Nova Esperança

Esta semana excursio-
nei por alguns lugares 
nos arredores de Nova 

Esperança, muitas vezes pas-
sados despercebidos, mas que 
revelam paisagens e situações 
sempre muito interessantes 
e que nem sempre notamos, 
seja pela correria diária quan-
to pela insensibilidade que o 
universo de afazeres nos acar-
reta.

Tudo começou quando 
notei em uma propriedade 
rural às margens da Rodo-
via do Café – BR 376 um 
velho carroção ou carro-de-
-boi. Corroído pelos anos, 
ganhou vida no meu imagi-
nário...Quem ele transpor-
tou? – pensei logo.... Poderia 
ter sido um antepassado meu 
ou algum outro tropeiro que 
desbravou o Norte do Para-
ná.. Aparentemente um pu-
nhado de madeira envelheci-
da pelas décadas, mas muito 
mais do que isso, carregava 
histórias de um tempo remo-
to, sem iphones nem ipads, 
sem facilidades...sem luxos e 
comodidades quaisquer, mas 
com  história de muita garra 
de um povo que acreditou em 
um sonho, que hoje se chama 
presente.

Prosseguindo minha ex-
cursão, ao deixar a proprie-
dade, foi praticamente impos-
sível não registrar o instante, 
mágico e único, em que uma 
abelha, dessas mesmo,  do 
tipo Europa, sugava com 
toda a força o pólen da linda 
flor de girassol. Aliás, planta-
ção esta de girassóis que dão 
um amarelo todo especial às 
margens da BR.... Talvez você 
diga: `Nunca notei nada” – 
respondo que dentro da nossa 
redoma de afazeres e preocu-
pação é normal, mas devemos 
quebrar paradigmas que nos 
acorrentam e afirmar que não 
devemos nos conformar com 
nosso estado de escravidão 
das pressões de trabalho e 
sociais que nos acorrentam... 
Ao focar a lente de meu equi-
pamento, como uma estrela 
pop star , a pequena abelhi-
nha pousou, pairou no ar e 
em seguida bateu asas e voou 
para longe...talvez para o seu 
favo, para voltar a fazer o tão 
delicioso mel, doce, suave, 

Alex Fernandes França
alexnoroeste@hotmail.com

Parque das Grevíleas – Cartão postal de Nova Esperança 

Envolta pela beleza das pétalas do lindo girassol, a 
pequena abelhinha pairou no ar e posou para foto Com penas multicoloridas e seu bico afiado, a linda arara 

chama bastante a atenção por sua inebriante beleza...

Fotos Alex Fernandes França

consistente...extraído daquela 
simples flor de girassol que 
para nós é uma mera plan-
tação, já para ela, um instru-
mento de se extrair algo bom 
e compartilhar com todos que 
a rodeiam. Exemplos para 
nós? Creio que sim...

Retornando, já próximo 
aos fundos do Cemitério 
Municipal, do outro lado da 
rodovia pude perceber lin-
das araras, engaioladas, claro, 
mas não com menos brilho... 
Com penas multicoloridas e 
seus bicos afiados, observa-
vam atentamente o vai e vem 
externo... Teve uma até que 
posou para a câmera. Tam-
bém pudera, com tanta be-
leza, adornada pelos lindos 
penachos, impossível de não 
merecer um belo registro...

Passei  também pelo Par-
que das Grevíleas, com seu 
lindo lago... aliás, um dos 
destaques do Parque é o  seu 
grande lago que recebe a água 
da nascente do Ribeirão Ca-
xangá. Ele tem 5.176 metros 
quadrados. Com o crescimen-
to da vegetação em volta ele 
parece me dizer que aos pou-
cos a natureza está retomando 
o espaço que já foi seu... An-

tes da urbanização do Parque 
das Grevíleas já havia relatos 
da presença de lagartos e ta-
tus, na região da mata. Foram 
lançados pelos moradores, no 
lago, que é abastecido pela 
nascente do Ribeirão Caxan-

gá, alevinos de lambari e pe-
quenas tilápias, peixes que 
estão se desenvolvendo e até 
se procriando. Moradores da 
Vila Garça dizem já terem vis-
to gambás, ouriços, lagartos, 
urutaus, quero-queros e tantas 

outras espécies. O novo ecos-
sistema que se formou é um 
cartão postal de grande beleza 
e magnitude. Faltaria espaço 
para relatar inúmeras situa-
ções de beleza e encanto por 
mim presenciadas. Mas fica 

assim, vou encerrar por aqui 
meu texto,  para quem sabe 
poder dar mais uma espiadela  
nesta grande janela aberta que 
se chama vida e outro dia que 
nos encontrarmos, te conto 
mais. Pode esperar...

GERAL - 17
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Médico Dr. Juarez de Oli-
veira fez no último dia 19 de 
janeiro, em Boynton Beach 
EUA cidade situada a 60 Km 
de Miami, uma palestra para 
um grupo de  brasileiros que 
lá residem, sobre hipertensão 
arterial. Segundo o médico 
afirmou, que 25% da popula-
ção mundial acima de 18 anos 
é hipertensa, ou seja, tem pres-
são arterial igual ou superior a 
140 - 90 mmHg, como sabe-
mos, a pressão arterial normal 
é 120 - 80 mmHg. Ainda nesta 
palestra o médico afirmou que 
muitas outras pessoas são hi-
pertensas mas que não sabem 
pois não tem o hábito de fazer 
consulta médica ou medir a sua 
pressão arterial e também pelo 
fato da hipertensão arterial ser 
uma doença silenciosa e crôni-
ca, vários fatores contribuem 
para o aumento da pressão 
arterial, cuja as causas muitas 
vezes são desconhecidas e por 
essa razão recebe o nome de 
hipertensão arterial primaria, 
95% das hipertensões são pri-
márias e 5% sao secundárias, 
ou seja, ocasionadas por ou-
tros problemas como Drogas, 
Hipertireodismo, Síndrome 
de cushin, Aldosteronismo, 
Coarctação da aorta (diminui-
ção do calibre) etc.. Quanto a 
hipertensão primária poder 
ter sua origem Genética, Afro-
-descedentes, Idosos, Obesida-
de, Alimentação, Diabetes, Ex-

cesso de sal, Falta de exercícios 
físicos, tabagismo, álcool, Gra-
videz, e etc.. Para o médico Pa-
lestrante, excesso de sal , Falta 
de exercícios físicos, a falta de 
uma dieta alimentar, são os 
principais vilões da hiperten-
são arterial. Ainda nesta pales-
tra o médico fez um comentá-
rio sobre o sal, dizendo que os 
índios Ianomamis do Amazo-
nas, não apresentam qualquer 
caso de hipertensão na sua 
tribo, por não terem o habito 
de prepararem seus alimen-
tos com do sal. Disse o médi-
co também que o sal ingerido 
acaba obrigando as pessoas a 
tomarem mais água, fazendo 
com que o volume líquido nos 
vasos sanguíneos aumente so-
brecarregando o trabalho de 
órgãos como o coração, e rins 
aumentando a pressão arterial. 
Agencia Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (ANVISA), vai 
baixar uma portaria, fazendo 

com o que os alimentos con-
tenham menos sal, obrigando 
os brasileiros a ingerir menos 
de 5g de sal por dia pois hoje 
ingerimos cerca de 12g de sal 
diariamente. Macarrão Miojo, 
enlatados , e queijo, são os pro-
dutos que mais tem sal. Hoje 
somos o quarto país do mun-
do que ingere maior quanti-
dade de sal em seus alimentos. 
Ainda nesta palestra o médico 
comentou os efeitos maléficos 
sobre da pressão arterial, sobre 
a visão, os rins, o cérebro e o 
coração. Sitou o caso do can-
tor Tim Maia, e o Presidente 
Franklin Roselvelt dos Estados 
unidos, que eram hipertensos, 
não tomavam medicamentos 
e nem faziam dieta, e tão pou-
co exercícios físicos. Ambos 
morreram em conseqüência 
de um Acidente Vascular Ce-
rebral (AVC), o chamado der-
rame cerebral, sobre o coração, 
o médico afirma que mais da 

metade das pessoas quem tem 
Infarto Agudo do Miocardio 
(IAM) são hipertensas. Um 
fato interessante que durante 
a palestra foram tomadas al-
gumas pressões arteriais dos 
presentes, e várias pessoas es-
tava com a pressão alta e não 
sabiam. Sobre Obesidade tam-
bém como causa de Hiperten-
são, afirmou o médico Juarez 
de Oliveira que 70 % da popu-
lação dos Estados Unidos esta 
com sobre peso ou Obesos, em 

conseqüência da alimentação 
com muito sal, gorduras, açú-
cares, em suas alimentações 
que são basicamente lanches, 
e também pela falta de exer-
cícios físicos e sedentarismo. 
A obesidade no Brasil, já esta 
atingindo cerca de 50% da 
população. Encerrando sua 
palestra depois de muitos 
questionamentos sobre o as-
sunto, Dr. Juarez afirmou que 
qualquer pessoa hipertensa, 
pode ter muitos anos de vida, 

mesmo que faca o controle da 
sua pressão arterial , atrás de 
medicamentos , dietas alimen-
tares , pouca ingestão de sal, e 
exercícios físicos, como nadar, 
caminhar, correr, pedalar, fute-
bol, vôlei, basquete, e etc.. De-
pois da palestra muitas pessoas 
procuraram o profissional para 
comentar diversos problemas 
sobre a doença, hipertensão 
arterial, em suas famílias. Este 
jornal cumprimenta o médi-
co Dr. Juarez por esta levando 
o nome de nossa cidade mais 
longe, e mostrando o valor dos 
nossos profissionais da difícil 
arte que é a medicina.

Quanto a medicação para 
tratamento da hipertensão, 
afirmou Dr. Juarez de Olivei-
ra, que sempre deve ser orien-
tada por um médico, e nunca 
tomar qualquer medicamento 
aleatoriamente e nem tomar 
o remédio do vizinho por que 
esqueceu de comprar o seu. 
A hipertensão deve ter seus 
cuidados preventivos desde 
criança orientadas pela famí-
lia, a medicina é preventiva e 
não curativa, parabéns ao Dr. 
Juarez pela excelente pales-
tra, orientando um grupo de 
patrícios para que tenhamos 
melhores condições de vida. 
Um abraço a vocês aí do Bra-
sil. Rosemary e Marcos Boyton 
Beach, 150 mil habitantes, Flo-
rida, Estados unidos da Ame-
rica.

Médico Novaesperacense ministra palestra 
para brasileiros nos Estados Unidos

O Empresário 
Eduardo Pas-
quini esteve 
visitando esta 
semana o 
Presidente 
do Tribunal 
de Justiça do 
Paraná Miguel 
Kfouri Neto.

Osvaldo
Vidual

9964-3537

vidualevidual@hotmail.com

Divulgação

A Prefeita de Paranacity, 
Professora Ednea Buchi 
Batista, com seu marido 

ex-prefeito Cláudio Batista, estiveram em Maringá com o Deputado Dr. Batista, 
durante visita da Primeira Dama do Estado, Fernanda Richa naquela cidade.
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